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اسم و لقب الطالب

موضوع المذكرة
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المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية زمن النزاعات المسلحة
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جريمة تلوث البيئة الهوائية

3

معالجة النفايات الطبية الخطرة في ظل جائحة كورونا
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الحماية الدولية للماء من التلوث.
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مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم البيئية دراسة مقارنة

6

جهود الجزائر في مواءمة تشريعاتها المحلية مع االتفاقيات الدولية في مجال البيئة

7

دور برنامج االمم المتحدة للبيئة في ارساء دعائم التربية البيئية

8

الحق في بيئة صحية و االمن االنساني

9

التهديدات البيئة في المنطقة االقتصادية الخالصة

10

االلتزامات الملقاة على عاتق الدول بضرورة حماية البيئة البحرية

11

االساس التشريعي للحق في بيئة سليمة على الصعيد الداخلي و الدولي

12

ً
الحوكمة البيئية

13

اثر التلوث البيئي على االمن االنساني

المشرف

إمضاء الطالبين
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المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي

15

دور المنظمات الدولية في حماية التنوع البيولوجي في البحر االبيض المتوسط

16

النظام القانوني للحظائر الوطنية في القانون الجزائري

17

تسيير وتأثير النفايات الخضرية الصلبة على البيئة

18

عالقة العدالة البيئية بالضرر البيئي
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تقييم عملية اعادة التدوير النفايات المنزلية

20

ادراج البعد البيئي في مخططات العمرانية

21

المشكالت البيئية واثرها على التوازن البيئي

22

المسؤولية المدنية لمالك السفينة الناقلة للمحروقات على اضرار التلوث
البحري

23

اآلليات الدولية لحماية البيئة البحرية

24

دور العدالة البيئية في تطوير قواعد القانون البيئي.

25

اثر التلوث البيئي على تغير المناخ والتنمية المستدامة

26

المسؤولية الدولية الناجمة عن اضرار التلوث النووي

27

البعد البيئي الدوات التهيئة والتعمير ومقتضايات التنمية المستدامة

28

فعالية الضريبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.

29

دور االدارة المحلية في حماية البيئة من االخطار المهددة لها

30

المسؤولية الجزائية عن التلوث البيئي في القانون الجزائري

31

النظام القانوني لالعالم البيئي في التشريع الجزائري

32

التخطيط البيئي واثره في تحقيق االمن البيئي

33

األمن البيئي كأحد مقومات السياحة المستدامة

34

مجهودات الجزائر في مجال حماية البيئة

35

خطة األمم المتحدة  2030للتنمية المستدامة

36

حق اإلنسان في بيئة سليمة في الدستور الجزائري

37

التحديات البيئية الناتجة عن التصادم البحري

38

آليات حماية التراث الثقافي في التشريع الجزائري

39

تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالبيئة البحرية من خالل
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

40

مبدأ الحيطة في مجال قانون حماية البيئة

41

الوقاية من األخطار الكبرى في التشريع الجزائري

42

آليات التعويض عن األخطار الكبرى في التشريع الجزائري

43

النظام القانوني لعقود الطاقات المتجددة

44

أساليب إدارة المخلفات االستشفائية

45

أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة

46

المسؤولية المدنية للشركات عن األضرار البيئية

47

األمن البيئي وعالقته بالحوكمة البيئية

48

التربية البيئية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة

49

االقتصاد األخضر ودوره في حماية البيئة

50

اللجوء البيئي في القانون الدولي العام

51

دور المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في إرساء الحق في بيئة سليمة

52

تسيير النفايات الحضرية عبر مراكز الردم التقني  -دراسة حالة مدينة باتنة -

53

معالجة النفايات الطبية الخطرة في ظل القانون الدولي البيئي

54

تجارة النفايات بين المصالح الدولية وحماية البيئة

55

دور المنظمات الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي البيئي

56

المسؤولية الجزائية للمنشآت لمصنفة عن الجرائم البيئية

57

الحق في اإلعالم البيئي في ظل القانون 10-03

58

تحريك الدعوى العمومية في المجال البيئي

59

اإلعالم البيئي كآلية لتفعيل المشاركة اإليكولوجية

60

تحديات الهيئات اإلدارية في تسيير النفايات في إطار التنمية المستدامة
 الواقع والمأمول -الجهود الدولية للحد من تلوث البحار بالنفيات الخطرة

62

المساءلة القانونية للشخص المعنوي عن جرائم التلوث

63

المشاكل البيئية وانعكاساتها على األمن البيئي

64

اآلليات الوطنية لحماية البيئة البحرية

65

المواطنة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة

66

الحماية الجزائية للبيئة فى التشريع الجزائري
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دور السياحة البيئية فى التنمية المستدامة .

68

دور الجماعات المحلية فى حماية البيئة .

69

دور مراكز الردم التقني فى حماية البيئة  -مركز الردم التقني لمدينة باتنة أنموذجا -
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الحماية الدولية للبيئة فى ضوء القانون الدولي االنساني .
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